
 



 

วนัแรก กรงุเทพฯ – สนามบินชางฮี (สิงคโปร)์ 
18.00 น. คณะพร้อมกันที่  สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง ชัน้  4 

เคาน์เตอร์ K สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การ
ตอ้นรบัดแูลดา้นเอกสารและสมัภาระในการเดนิทาง 

21.10 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบินชางฮี ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน์  
เท่ียวบินท่ี SQ 981 

 

วนัท่ีสอง       สิงคโปร ์– โอซาก้า – ยนิูเวอรแ์ซล สตูดิโอ  
00.25 น. เดนิทางถงึ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร ์เพือ่น าท่านแวะเปลีย่นเครื่อง  
01.25 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบินคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน์ 

เท่ียวบินท่ี SQ 618 
09.05 น. เดนิทางถงึ สนามบินคนัไซ เมืองโอซาก้า น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ น าทุกท่านเดนิทางสู ่ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เป็นสวนสนุกทีส่รา้ง
ความบนัเทงิใหก้บัคนแถบภูมภิาคคนัไซมาหลายปีโดยการทุ่มทุนสรา้งของบรษิทัสรา้ง
ภาพยนตร์ HOLLYWOOD ชื่อดงั นัน่คอื UNIVERSAL STUDIO ซึ่งภายในได้จ าลอง
สตูดิโอจากภาพยนตร์เรื่องดังๆ ที่ผ่านมาของทางบริษัทไว้มากมาย โดยเริ่มจาก
ภาพยนตร์เรื่องแรกที่สร้างชื่อเสียงให้กับสตีเวน สปีลเบิร์ก คือ E.T. ซึ่งเป็นการนัง่
จกัรยานไปพรอ้มกบัอที ีและเดนิทางขา้มจกัรวาลเพื่อกลบัไปยงับา้นเกดิ ต่อจากนัน้ ไป
ยงัสตูดโิอของ TERMINATOR  ภาพยนตรค์นเหล็ก ที่สร้างชื่อให้กบัดาราดงัอารโ์นลด ์
ชวาซ์เซเน็กเกอร ์ ท่านจะไดด้ภูาพยนตรท์ีไ่ม่ไดฉ้ายตามโรงหนังแต่เป็นภาคพเิศษแบบ
ดจิติอล 2 มติ ิและ 3 มติิ  รวมกระทัง่ได้สมัผสักบับรรยากาศเสมอืนจรงิกบัตวัละครที่
ออกมาโชว์กันนอกจอเลยที เดียว จ ากนั ้น  ไปต่ อยังสตูดิ โอ  NEW AMAZING 
ADVENTURE OF SPIDER MAN 4K 3D สไปเดอร์แมนหรอืไอ้แมงมุมผู้โด่งดงั เมื่อ
ได้มาดูแบบการฉายภาพสามมติิเทคนิคพิเศษ 4KHD × 3D แล้ว ท าให้เหมอืนกบัตัว
ละครมาอยู่ตรงหน้าเราจรงิๆ ยิง่ตื่นตา  ตื่นใจกว่าเดิมหลายเท่า ต่อด้วยเครื่องเล่นที่
สร้างขึ้นเพื่อทดสอบความกล้า นัน่คอื HOLLYWOOD DREAM THE RIDE มีการน า
เพลงแนว HIP HOP คลาสสคิ หรอื J-POP มาใช้เป็น BGM ขณะเครื่องเล่นทะยานขึ้น
ฟ้า พร้อมทัง้พบกบัโซนใหม่ UNIVERSAL WONDERLAND เป็นโซนสวนสนุกสไตล์
ครอบครวัให้ท่านไดเ้พลดิเพลนิกบัตวัการต์ูน สุดน่ารกัชื่อดงัของญี่ปุ่ น HELLO KITTY, 
SNOOPY, SESAME STREET  

 
 



เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย ให้ท่านได้สนุกสุดเหวีย่งกนัต่อกบัตัว๋เต็มวนัไม่จ ากดัจ านวนครัง้ ซึ่งธมีพารค์ใหม่ล่าสุด 

The Wizarding World of Harry Potter ภายในธมีพารค์จ าลองสถานทีส่ าคญัมากมายที่
ปรากฏในภาพยนตรแ์ฮรี ่พอตเตอร์ทัง้โรงเรยีนคาถาพ่อมดแม่มดฮอกวอตส์ , หมู่บ้าน 
ฮอกส์มี้ด, ร้านฮนันีดุกส์ และร้านไม้กายสทิธิ ์โอลลแิวนเดอร์ รวมถงึเครื่องเล่นสุดล ้า
ด้วยเทคโนโลย ี4K สนุกกบัตวัคาแรค็เตอร์สเีหลอืง “มนิเนี่ยน” โดยการนัง่ซีมูเลเตอร์
ตะลุยไปกับภาพยนตร์จอโค้งขนาดใหญ่ เครื่องเล่นใหม่นี้ เป็นแบบ  3D-RIDE ที่เน้น
ความตลกและสนุกสนาน ซึ่งมฉีากต่าง ๆ อยู่ภายในหอ้งทดลองของ GRU จอมวายรา้ย 
ซึ่งเป็นหวัหน้าของเหล่า MINION นัน่เอง บรเิวณโซน “มนิเนี่ยนพารค์” จะตกแต่งเป็น
มนิเน่ียนสเีหลอืงสดใสในอริยิาบทน่ารกัสุดกวน ชวนใหน่้าถ่ายภาพทุกมุม นอกจากนี้ยงั
มรีา้นขายของที่ระลกึ คาเฟ่ และร้านอาหาร มเีมนูพเิศษ อย่างเช่น แฮมเบอร์เกอรม์นิ
เนี่ยน และราเมง็มนิเน่ียน  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั OSAKA NEW HANKYU HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://www.hankyuhotel.com/hotel/hh/osakashh?utm_source=googlemybu
siness&utm_medium=organic 

 

วนัท่ีสาม โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟู ชิ มิ อินาริ – แจ๊สดรีม  เอ้าท์ เล็ต  –           
นาบานาโนะ ซาโตะ ( TULIP+ILLUMINATION ) – นาโกย่า          

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเกียวโต เพือ่ชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรอืศาลเจา้พ่อจิ้งจอกขาว 
เป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโต โดยมจุีดประสงค์ในการสร้างเพื่อถวายให้แก่เทพเจ้าแห่ง
การเกษตร ภายในบรเิวณศาลเจา้นัน้เตม็ไปดว้ยรูปปั้นสุนัขจิ้งจอก เนื่องจากชาวญี่ปุ่ นมี
ความเชื่อว่าสุนัขจิ้งจอกนัน้เป็นสตัว์น าสาส์นของเทพเจ้าอินาร ิทัง้ยงัมอี านาจพเิศษใน
การแปลงกายเป็นมนุษย์ได้ นอกจากนี้ทางด้านหน้าศาลเจ้ายงัมเีสาโทรอิสิแีดงสม้เรยีง
เป็นแถวเป็นแนวยาวถงึ 4 กโิลเมตร ซึ่งเสานี้คอืสญัลกัษณ์ของแดนศกัดิส์ทิธิต์ามความ
เชื่อของศาสนาชนิโตนัน่เอง 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย อิสระให้ท่านช้อปป้ิง แจ๊สดรีม  เอ้าท์ เล็ต เป็นห้างร้านขนาดใหญ่ตัง้อยู่ข้างๆ         

สวนสนุกสปาแลนด์ ภายในมีร้านค้ากว่า 240 ร้าน ซึ่งมีทัง้แบรนด์ในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น รา้นเสือ้ผา้ อุปกรณ์กฬีา และอื่นๆอกีมากมาย จากนัน้น าท่านเดนิทาง
สู่ สวนนาบานาโนะ ซาโตะ เป็นสวนดอกไมข้นาดใหญ่ที่ปลูกดอกไมห้มุนเวยีนกนัไป
ตามฤดูกาล เริม่จากเรอืนกระจกเพาะปลูกดอกบีโกเนีย (Begonia) และมดีอกไม้บาน

https://www.hankyuhotel.com/hotel/hh/osakashh?utm_source=googlemybusiness&utm_medium=organic
https://www.hankyuhotel.com/hotel/hh/osakashh?utm_source=googlemybusiness&utm_medium=organic


ตามฤดูกาลตัง้แต่ซากุระในฤดูใบไม้ผล ิทวิลปิ กุหลาบ ไฮเดรนเยยี ไปจนถงึดอกรกัเร่ 
หรอืดอกดาเลยี และดอกคอสมอสในฤดใูบไมร้่วง ในช่วงปลายเดอืนตุลาคม ถงึตน้เดอืน
พฤษภาคมจะมกีารประดบัไฟทีย่ิง่ใหญ่ตระการตาทีม่ธีมีเปลีย่นไปทุกปี 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั ภายในสวนนาบานาโนะซาโตะ 
(คืนเงิน 2,000 เยน / ท่าน) 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  HOTEL KEIHAN NAGOYAหรือเทียบเท่า 

 https://nagoya.hotelkeihan.co.jp/ 
 

วนัท่ีส่ี นาโกย่า – อิสึ – สวนสตรอเบอรร์ี่ – ศาลเจ้าฮาโกเน่ – หบุเขาโอวาคดุานิ 
(รถบสั) – ทะเลสาบยามานาคะโกะ – ออนเซน็  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางเขา้สู ่เมืองอิสึ เพือ่ไปยงั สวนสตรอเบอรร์ี่ เพลดิเพลนิกบัการเกบ็และ
ลิม้รสสตรอเบอรร์ีจ่ากตน้สดๆ ไดต้ามอธัยาศยัแบบไม่อัน้   

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าฮาโกเน่ ตัง้อยู่ดา้นล่างของภูเขาฮาโกเน่บรเิวณชายฝัง่ของ

ทะเลสาบอาชิ ภายในศาลเจ้านัน้มีบรรยากาศที่เงยีบสงบอยู่ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่ มี
ความสวยงามตลอดทัง้ปี จากนัน้เดนิทางโดยรถโค้ชสู่ หบุเขาโอวาคุดานิ ที่ยงัคุกรุ่น
ดว้ยควนัจากบ่อก ามะถนัเดอืดอยู่ตลอดเวลา ชมบ่อน ้าแร่ก ามะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้
สุกได้ โดยชาวญี่ปุ่ นมคีวามเชื่อว่าหากได้ทานไข่ด าหนึ่งฟองจะสามารถท าให้อายุยนื
ยาวขึน้อกีประมาณ 7 ปี ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบยามานาคะโกะ  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั FUJIMATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า 

  http://fujimatsuzono.com/ 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

*** ให้ท่านได้อิม่หน าส าราญกบับุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่ น ไม่ว่าจะเป็นขาปู
ยกัษ์ ซูช ิขา้วปั้นหน้าต่างๆ พรอ้มเพิม่รสชาตดิว้ยวาซาบติ้นต ารบั หรือจะเป็นเทมปุระ
ที่ทอดจนกรอบน่ารบัประทานที่เสิร์ฟผกัเครื่องเคียง นอกจากนี้ยงัมี ซารุโซบะ เส้น
เหนียวนุ่มรสชาตเิยีย่ม, ขา้วราดแกงกะหรี,่ ขา้วผดัญีปุ่่ น, ไขตุ่๋น และมโิซะซุป *** 
*** พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญี่ปุ่ นแท้ๆ  ให้ท่านไดอ้าบน ้าแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ *** 
 
 
 

https://nagoya.hotelkeihan.co.jp/
http://fujimatsuzono.com/


วนัท่ีห้า ทะเลสาบยามานาคะโกะ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – เจดีย์ชูเรโตะ  –  
โตเกียว – ย่านชินจกู ุ    

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู ่หมู่บ้านโอชิโนะฮกัไก เป็นจุดท่องเทีย่วทีส่รา้งเป็นหมู่บา้นเลก็ๆ จุด
ชมววิภูเขาไฟฟูจิ และแหล่งรวบรวมของฝากพื้นเมอืง เช่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชา
เขียว ผลไม้อบแห้ง และอื่นๆ อีกมากมาย ภายในหมู่บ้านแห่งนี้  และยงัมีบ่อน ้ าแร่
ธรรมชาติ ให้ท่านได้ลองดื่มกนัอีกด้วย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เจดีย์ชูเรโตะ เป็น
เจดยีห์า้ชัน้บนเนินเขาทีส่ามารถมองเหน็เมอืงฟูจโิยชดิะ และภูเขาไฟฟูจใินระยะไกลได้
อย่างชดัเจนและงดงาม ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสนัติภาพปีค.ศ.1963 ซึ่งจากตัว
อาคารหลกัของศาลเจา้ตอ้งขึน้บนัไดไปเกอืบ 400 ขัน้ นกัท่องเทีย่วจะไดช้มทศันียภาพ
อนัสวยงามของภูเขาไฟฟูจิร่วมกับเจดีย์ห้าชัน้ โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ดอก
ซากุระบานประมาณกลางเดอืนเมษายน และฤดูใบไม้ร่วงประมาณครึ่งเดือนแรกของ
เดอืนพฤศจกิายนจะเป็นจุดชมธรรมชาตทิีน่ิยมเป็นอย่างยิง่  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
พิเศษ!! ป้ิงย่างบนหนิภูเขาไฟ เมนูขึ้นชื่อในแถบฟูจ ิให้ทุกท่านได้ลิ้มรส เนื้อหมู หรอื 
เนื้อววัที่คดัสรรมาพเิศษน ามาป้ิงบนแผ่นหนิภูเขาไฟพร้อมผกัตามฤดูกาล รบัประทาน
พรอ้มกบัขา้วสวยรอ้นๆ น ้าซุปสตูรตน้ต ารบัของทางรา้น และน ้าจิม้รสเดด็ทีจ่ดัเตรยีมไว้
โดยเฉพาะ 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว เพื่อเข้าสู่ ย่านชินจูกุ เป็นย่านช้อปป้ิงที่มีชื่อของ
กรุงโตเกยีว ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลอืกซื้อสนิคา้นานาชนิด รา้นรอ้ยเยน สนิค้า
แบรนด์เนม อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ซานรโิอชอ็ป เสือ้ผา้น าสมยั กระเป๋า รองเทา้วยัรุ่น
อย่างโอนิทสกึะ ไทเกอร ์รวมไปถงึเครื่องส าอางคย์อดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO 
KOSE SK-II ฯลฯ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พิเศษ!! ให้ท่านได้ลิ้มรสชาบูชาบูเกรดพรเีมี่ยมเต็มอิม่กบัเนื้อหมู เนื้อววั ที่คดัสรรมา
อย่างด ีลวกพรอ้มผกัสดใหม่และเต้าหู้แสนอร่อย ทานคู่กบัขา้วสวยร้อนๆ เสริฟ์พร้อม
น ้าจิม้รสเดด็และซอฟดริง้แบบไม่อัน้ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั AKASAKA EXCEL HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://www.tokyuhotels.co.jp/akasaka-e/index.html 

 
 

 
 

https://www.tokyuhotels.co.jp/akasaka-e/index.html


วนัท่ีหก โตเกียว – วดัอาซะกสุะ – โตเกียวสกายทรี  (ด้านนอก) – ย่านฮาราจกู ุ– 
โอไดบะ – ไดเวอรซิ์ต้ี – สนามบินฮาเนดะ     

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าน าชม วดัอาซะกุสะ เป็นวดัที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่ 
กวนอมิทองค าที่ชาวญี่ปุ่ นนิยมมาสกัการะบูชา และพากนัมาเทีย่วชมความยิง่ใหญ่ของ
โคมไฟขนาดยกัษ์ที่มคีวามสูงถึง 4.5 เมตร และถ่ายรูปคู่ หอคอยโตเกียวสกายทรี 
เป็นหอส่งสญัญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก โดยหอนี้มีความสูง  634 เมตร ซึ่ง
สามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว โดยมีความสูงถึง       
600 เมตร และหอซเีอน็ ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มคีวามสูง 553 เมตร 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ย่านฮาราจูกุ ซึ่งมรี้านค้าแบรนด์ดงั ร้านเครปญี่ปุ่ นขึ้นชื่อ 
และคาเฟ่เก๋ๆ มากมายแลว้  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ โอไดบะ เป็นแหล่งช้อปป้ิงชื่อดงัอีกแห่งของญี่ปุ่ นซึ่งตัง้อยู่รมิอ่าว

โตเกียว สามารถมองเหน็สะพานเรนโบว์ที่พาดผ่านจากโอไดบะสู่เมอืงโตเกยีว โดยม ี
หอคอยโตเกยีวสญัลกัษณ์ของเมอืงตัง้ตระหงา่นอยู่ รวมทัง้เทพสีนัตภิาพยนืถอืคบเพลงิ
อยู่รมิอ่าวโตเกยีว จากนัน้ชม ไดเวอรซิ์ต้ี เป็นหา้งดงัอกีหา้งหนึ่งทีอ่ยู่บนเกาะ โอไดบะ 
จุดเด่นของหา้งนี้กค็อื หุ่นยนตก์นัดัม้ ขนาดใหญ่เท่าของจรงิ ในบรเิวณดา้นหน้า  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั 
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู ่สนามบินฮาเนดะ 
22.50 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่สนามบินชางฮี โดยสายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน์  

เท่ียวบินท่ี SQ635 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีเจด็        สนามบินชางฮี (สิงคโปร)์ – กรงุเทพฯ  
04.55 น. เดนิทางถงึ สนามบินชางฮี ประเทศสงิคโปร ์เพือ่แวะเปลีย่นเครื่อง 
07.10 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี SQ970 
08.35 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

 



อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง :      เมษายน   11  –  17  

 

หมายเหตุ: กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ า 
- การเดินทางในแต่ละครัง้ต้องมจี านวนผู้ร่วมเดินทางตัง้แต่ 10 ท่านขึ้นไป บรษิัทขอสงวน

สิทธิใ์นการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต ่ากว่า  10 ท่านโดย

จะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนัก่อนการเดนิทาง 

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดนิทางมมีาตรฐานเดียวกนั แต่ราคาทวัร์

อาจจะแตกต่างกนัเนื่องจาก ตรงกบัวนัหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศญีปุ่่ น 

ราคาตัว๋เครื่องบนิและโรงแรมจะสงูกว่าปกต ิ

- เนื่องจากโรงแรมที่พกัในประเทศญี่ปุ่ นส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการ

หอ้งพกัแบบเตยีงเดยีวพกัคู่ (DBL) บางโรงแรมมโีดยไม่ต้องเสยีค่าใชจ่้าย แต่ บางโรงแรม

ต้องเสยีค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิและต้องรเีควสเขา้ไป (ตดิต่อสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนการเดนิทาง

ทุกครัง้)  

- เมื่อท่านเดนิทางไปกบัคณะแล้ว งดใช้บรกิารรายการใดรายการหนึ่งหรอืไม่เดนิทางพร้อม

คณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- บริษัทฯไม่รบัผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรอื ปฎิเสธการเข้า

ประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่

ถูกต้อง,  ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรอืยกเลิก

เทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 54,900.- 39,500.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 49,500.- 35,500.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 43,900.- 31,900.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 10,500.- 10,500.- 



อตัราน้ีรวม 
- ค่าตัว๋เครื่องบินไป – กลบั ชัน้ประหยดั (เดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้) สายการบิน 

และ เสน้ทางตามทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าภาษีสนามบินและภาษีน ้ามนั ณ วนัออกราคาทวัร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอตัรา

ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ในภายหลงั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

- ค่าพาหนะรบั-สง่ และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านัน้ 

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลอนั

เนื่องมาจากอุบตัเิหตุ วงเงนิท่านละ 500,000 บาท ของบรษิทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ ากดั 

- หวัหน้าทวัร์ผู้มปีระสบการณ์น าเที่ยวคอยดูแลอ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทางไป

กลบัพรอ้มลูกคา้ 1 ท่าน 

- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 

- บรกิารน ้าดื่มบนรถบสัวนัละ 1 ขวด  

อตัราน้ีไม่รวม 
- ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใชจ่้ายสว่นตวันอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่

ส ัง่เพิม่เตมินอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให ้เป็นตน้ 

- ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนิก าหนดคอื 30 กโิลกรมัต่อ

ท่าน 

- คา่ธรรมเนียมในการยื่นวซี่าส าหรบัคนต่างดา้ว 

- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

ตัว๋เครื่องบิน 
- ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรณีลูกคา้ตอ้งการ

เลื่อนวนัเดนิทางกลบัท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายสว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจดัที่

นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซง

ได ้ 



- และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบรษิัทฯได้ด าเนินการออกตัว๋ไปแล้วนัน้ ผู้

เดนิทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หน้าที่

บรษิทัฯว่าสามารถคนืค่าโดยสารไดห้รอืไม่ 

- ในกรณีที่ออกตัว๋เครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้

เดนิทางในกรณีนี้ทางบรษิทัฯจะเชค็กบัทางสายการบนิก่อนว่าสามารถเปลีย่นชื่อผูโ้ดยสาร

ท่านอื่นแทนได้หรอืไม่  กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนไดจ้ะมคี่าใชจ่้ายที่เกดิขึ้นจรงิในการเปลี่ยน

ตัว๋ ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้ายตรงน้ีเองทัง้หมด 

- ทางสายการบินไม่รบัจองที่นัง่ (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นัง่ตรงนี้  ทางลูกค้าต้อง

ชีแ้จงเหตุผลหน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิดว้ยตวัท่านเองในวนัเดนิทางทีส่นามบนิ 

- สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ ก าหนดให้น ้ าหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วน

กระเป๋าใบเลก็ทีส่ามารถน าขึน้เครื่องไดอ้ยู่ในความดูแลของท่านน ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. และ

มคีวาม กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกนิ (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดนิทางด้วยสาย

การบนิอื่น ตอ้งตรวจสอบเรื่องน ้าหนกัและจ านวน สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หน้าที่ 

- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรอืสายการบินอื่น 

น ้าหนกักระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของ

แต่ละสายการบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

 



 


